خاطرات میزا محمود صارم الممالک درگزی
ر
ناش :شیالن .سال چاپ1389 :
«میزا محمود صارم الممالک درگزی» پس از رسیدن به سن رشد و بلوغ ،جوان شجاع و سوارکاری زبده وکارآمد شد .شجاعتش
در عنفوان جوان ،مورد توجه حاکم درگز قرار گرفت و بر این اساس چندی جزو شکردگان سواران حکومت به ماموریتهان
اعزام شد .در این ماموریتها به پاس لیاقت ،رشادت و شایستگهایش به عنوان نایبالحکومۂ نوخندان منصوب شد و بعد
از آن حاکم باچوانلو ،لطفآباد ،اسفراین ،درگز ،رادکان و بخش رخ شهرستان تربت حیدریه شد و در اردیبهشت  1301ه .ش
بر حسب تصویب میزا حسیخان مشیالدوله رئیس الوزرا و وزیر داخلۂ وقت از جانب احمدشاه ،لقب صارمالممالک گرفت.
(صارم به معنای شمشی بران ،مرد دالور در امور ،شی بیشه) .از آن پس صارمالممالک در جریانهای سیایس خراسان نقش
چشمگیی داشت .کتاب حاض به تصحیح نسخۂ خیط خاطرات مرحوم میزا محمود صارم الممالک درگزی اختصاص دارد.
در این کتاب ،خوانندگان با تاری خ ایران پس از انقالب ر
مشوطیت ،نقش بیگانگان در نوایح مرزی ،اوضاع خراسان (به خصوص
شمال خراسان) و استان گلستان فعل آشنا مشوند .از جمله مختصات کتاب این است که نویسنده خود شاهد اوضاع یا در
بطن اتفاقات بوده است.
از معرف ر
ناش کتاب.

بخش مربوط به لشکرکشی جان محمد خان فرمانده لشکر شرق (خراسان) به تورکمن صحرا

از راست :جان محمدخان -صارم الممالک

تدارک و تامین نیروی محلی برای عزیمت به ترکمن صحرا
حسب االمر جان محمد خان فرمانده لشگر مطابق دستور وضعيات درگز را ش و صورن داده ،به خیال اینکه جان محمد
خان از فرستادن رضاقل بیگ منرصف شده است .پنجاه نفر از قبيل :غالمعل خان  -پش محمد یساول -که در این موقع به
غالمعل خان معروف شده بود نزد نگارنده آمدند و بهرام آقا با پنجاه نفر سوار برداشته به "درونگر" 1رفتیم ،قدمیار پش
ججو خان معروف که تازه به سن پانزده سالگ رسیده بود به اتفاق مادر و دامادشان به درونگر آمده ،تقاضا کردند او هم
همراه ما به ترکمن صحرا بیاید ،بواسطه صغرسن ،حمل تفنگ کوچک هم برایش مشکل بود .هر چه نصیحت نمودم تا مانع
از آمدن ایشان شوم ،به اصطالح محل آن روز با گریه گفت :مگر من ین غیتم من را به جنگ نیم برید؟ ،یعت من غیت ندارم.
خی شدم از دیدن قدمیار پش ججوخان،
در مقابل این اظهارات و اشتیاف که قلبا داشت حاض شدم او را همراه خود یبیم ،با ی
عل نق ،پش محمود خان بیگ درونگری هم که هم سن و سال او بود ،عل نق هم با گریه و زاری حاض شد با ما به ترکمن
صحرا بیاید.

افسر روسی قاچاقچی اسلحه
شت که به درونگر وارد شدم "حکیم کدخدا" یگ از قوم و خویشهای نزدیک "محمد خان بیگ" به حساب ریش سفیدی و
ی
مورد احیام عموم درونگرها بود ،نزد نگارنده آمده ،اطالع داد یک نفر روس به لباس کردی سه روز است با حسی ،پش
جانعل که زبان رویس را بطور کامل م داند ایشان هم از اقوام حکیم کدخدا بود -از روسیه فرار نموده و م خواست به محمد
آباد آمده از شما دیدن کند و م گوید :کار فوری و محرمانه دارم .هرچه خواستم دخالت نکنم به وسیله حسی جانعل به
میل ما آمده که از آنجا نمیود .خواهش داشت که ایشان را نزد شما بیاورم ،من هم به ایشان وعده داده بودم که میزا محمود
همی روزها به در م آید ،میل من مانده ،حاال خودتان آمده اید ،اگر اجازه م دهید حسی ،جانعل که با من اینجا آمده،
رفته او را بیاورد .از شنیدن اسم روس تعجب کردم که با من چکار دارد؟ فرستاده شبانه او را آوردند .خواهش باشد تا بگویم،
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اتاق دیگر رفته ،حسی جانعل هم برای میجیم با ما آمد .اظهار کرد :من از صاحب منصبان دولت تزاری بودم در موقع آمدن
بلشویکها به عشق آباد ،فرماندیه پیاده نظام قشون را در عشق آباد داشتم ،با عده نظامیان از شهر خارج و به "گوارش" و
"آق سو" آمدم ،بعد از آنکه شنیدیم عشق آباد و تمام ترکمنستان به ترصف بلشویکها در آمده ،تمام اسلحه را در "زرین کوه"،
سمت خاک روسیه مخق و متواری شدم .حاال از داخله روسیه آمده ام که آن تفنگها را با فشنگ زیاد بفروشم.
خواهش دارم شما این تفنگها را با چندتا مسلسل از من خریداری و هر چه میل دارید قیمتش را بدهید بروم .گفتم چطور
اطمینان به من پیدا کرده ،این مطلب را به نزد من آورده اید؟ جواب داد :در میان تراکمه دوستان زیاد دارم ،آنها مردانگ شخص
شما را برای من تعریف کردند .به این امید ،حسی جانعل را در "أنوو" پیدا کرده ،به درونگر آمدم .با اطمینان حاصل موضوع
تفنگ ها را برایش گفتم.
من به ایشان گفتم :تفنگهای شما در خاک روسیه است ،با بودن نظامیان شوروی شحدات چطور م توانید آنها را به ما
تحویل دهید؟ در جوابم گفت :همینقدر شما به من اطمینان بدهید ،در هر نقطه که میل داری ،خودم اسلحه ها را به شما
تحویل م دهم .به ایشان دستور دادم عجالتا یکصدقبضه تفنگ بعالوه ده هزار فشنگ یک قبضه مسلسل بدون عیب برای
من چند روزه م توانید برسانید؟ و در ضمن در کجای ش حد درونگر م توانید آنها را تحویل دهید؟ گفت :فردا شب ر
بشط
این که محل تحویل معی کنید ،حسی جانعل با چند نفر مورد اعتماد با من بیایند .در خاک بخش ایران باشند تفنگها را
آورده ،تحویل م دهم .گفتم :عیب ندارد .بدون اینکه از بابت قیمت آنها چیی بگوید .برای این که بفهمیم این تفنگ ها را از
کجا م آورد چند نفر از رعایای کار آمد را به محل در کال درونگر که کوهیست فیمابی درونگر و روسیه فرستادم – از قلعه
ای که ما آن جا بودیم تا به مرز نیم فرسخ نیم شد .نزدیک پست چایل ،کویه است باریک و سط درونگر و چایل م باشد -
دو ساعت به صبح مانده اینها به اتفاق همی شخص رفتند.
دستور داده بودم اگر خطری شود سواران که از پشت ش آنها م آیند در زیر کوه م ایستند اطالع بدهند .شب دیگر دو
خی آوردند تفنگها ،فشنگها و مسلسل حاض و با فرد رویس آوردند .باز هم باور نیم کردم ،چرا که
ساعت از شب گذشته ی
نقطه ای که ایشان محل تفنگها را گفته بود تا به آنجا که تحویل میداد شش فرسخ طول داشت ،آن هم تمام تپه ماهور
کوههای بلند در فیمابی بود .با چه وسیله به کمک یک ،چطور این همه نظامیهای مرزی روس متوجه نشده اند؟ بالفاصله
همانطوری که وعده داده بود تفنگ های نو ،مسلسل و فشنگها تماما بسته بندی بدون عیب تحویل داد .از حسی جانعل
سؤال کردم :با چه وسیله ای اسلحه ها را به شما تحویل داد؟ حسی جانعل گفت :دیشب موقیع که به ش کال یعت کوه
رسیدیم ،در طرف خاک ایران ،در محل ماها را گذاشته گفت :مبادا از اینجا خارج شوید که از دور نظامیان روسها شماها را
ببیند .هر وقت به سالمت آمده ،عالمت ما این که آتش روشن م کنم ،همی که شعله آتش را دید بدانید که من هستم ،به
خی آورد که رفیق ما تمام جعبه ها را با شعت عمل
آنجا بیایید .امروز همی که قدری هوا تاریک شد ،بهادرخان را فرستادیم ی
خی
أو نگارنده رامتوحش کرد که این ساعت از شب گذشته در نزدیکیهای خود شعله آتش را دیدیم ،بهادر خان را فرستادیم ی
آورد که رفیق اسلحه ها آورده م گوید بیایید و ب ییید .آنجا که رفتیم غی از خودش احدی را ندیدم .این شعت عمل او نگارنده
را متوحش کرد که کارش ین اما و اگر نیست.
شب مطابق معمول که روسها عرق را دوست داشته و همه م خورند با خوشحایل و گرم وسایل پذیران او را فراهم کردم
حسی جانعل را پیش از وقت بوسیله حکیم کدخدا با خودمان همراه کرده و خواهش کردیم ایشان را در عرق خوردن مست
نماید و هرچه م تواند از طرف من اطمینان داده شاید بتوانیم اصل قضیه را کشف نمائیم .همی عمل را انجام داد .آخر شب
که خوب کیفور شد به حسی جانعل گفتم :از مسیو سئوال کن در ازاء این اسلحه ها چقدر پول بدهم راض م شود؟ جواب

داد :من از اخالق خان شما خوشم آمده ،نهصد قبضه تفنگ دیگر با سه قبضه مسلسل و چهل هزار فشنگ دارم .اگر بخواهد
تا پانزده روز دیگر تحویل م دهم ،در ازاء آن م دانم خان ین پول است ،عوض هر مسلسل صد پوط سیب زمیت و عوض هر
تفنگ پنج پوط سیب زمیت بدهند ،ر
بشط اینکه در پست "کالته چنار" تحویل بدهند .سیب زمیت ها در درونگر که 16
کیلومیی باشد ،پویط سه تومان قیمت داشت .دیگر قضیه روشن شد ،برای این که اگر این آدم قاچاق آمده بود سیب زمیت
ها را چگونه در پست کالته چنار که آنجا پادگان روسها میباشد تحویل بگید .وعده دادم قبول دارم و خیل ممنونم .به حکیم
سیدم حسی جانعل از این جدا نشود .شبها در یک اتاق بخوابند ،مخصوصا شما مسئول این شخص هستند ،مبادا
کدخدا ر
از میل برود .اگر فرار نمایند شماها را تیباران خواهم کرد .آنها هم ین اندازه به دستورات من پای بند و عالقمند بودند .شبانه
قضیه را تماما برای جان محمد خان نوشته ،بوسیله دو نفر سوار چاپار فرستادم که بدون معطل به مشهد رسانده ،جواب
بیاورند.
دو روز بعد از طرف جان محمد خان تلگراف رمز برایم مخابره که آن شخص را بدون درنگ با مسئولیت شخص خودت به
مشهد اعزام و مسلسل ها را با تفنگهان که از این شخص گرفته اید ،به سلطان حسنخان فخران رئیس ساخلو درگز تحويل
نمائید .حسب الدستور رفتار شد تا رسیدن این تلگراف مثل اینکه او فهمیده بود به حکیم کدخدا گفته بود من را نزد میزا
محمود یبیید .یگ دو روز حکیم کدخدا به بهانه اینکه نگارنده به نوخندان رفته ،با حیله او را نگهداری کرده بود ،مطلع شده
خی را دادند ،او را
بود حکم کدخدا دروغ م گوید .با ایشان گالویز شده و با مشت دهن او را خون کرده بود .همی که این ی
خی است؟ با تندی گفت شما دروغگو هستید و به من اجازه بدهید بروم .هرچه خواستم با مهربان
احضار کردم ،گفتم :چه ی
قانع کنم ،نشد .دستور دادم پاهایش را زنجی ،دستهایش را از عقب بستند .پس از آمدن دستور تلگراف چهار نفر سوار با
حسی جانعل که زبانش را م دانست به مشهد اعزام کردم گویا به تهران فرستادند ،دیگر نفهمیدم چه معامله با ایشان شد.

آهنگ جنگ و رسیدن رضاقلی خان ،دوست دسیسه چین ها
خی رسید ،تأکید نموده بود نگارنده با
خی دادند که جان محمد خان خیال دارد به بجنورد حرکت نماید .همی که این ی
ضمنا ی
با سوارانم حرکت نمایم .صبح روز حرکتمان از درونگر بطرف بجنورد ،چهار نفر نظام رضاقل را به در گز آورده ،همی که از
حرکت نگارنده به طرف بجنورد مطلع شده بودند ،جان محمد خان تلگراف دستور م دهد رضاقل را تحت الحفظ در هر جا
باشد به میزا محمود برسانید .موقع ورود آنها سوار اسب شده بودم .چهار نفر سوار را معی کردم و رضاقل را از نظامیان
تحویل گرفته ،به راه خود بطرف باجگیان ادامه دادم .ضمنا دستور دادم شيخ محمد آرچی  -که به جای محمد خان بیگ در
درونگر شپرست سواران پست مرز و ایالت آن حدود را داشت  -از آنها یعت نظامیان مأموررضاقل پذیران نموده ،پس از رفع
خستگ هر وقت بخواهند به هر یک پنجاه تومان هم انعام داده بروند.
خودم پشت ش سواران حرکت نموده ،نزدیکیهای ظهر در مسی کوه "آسلمه" به آنها رسیدم .همی که چشم رضاقل به من
افتاد .از پشت سوار خود را به زمی انداخته ،لرزه بر اندامش افتاده بیهوش شد .از اسب پایی آمده ،با معالجات محل رفع
این ترس و وحشت او را نموده ،همی که قدری بهوش آمد اشک از چشمانش جاری شد ،رو به من کرده ،گفت :آقاجان من را
نکشید .من جوانم .من هم به حال ایشان ترحم کرده ،گریه نمودم .گفتم :رضاقل خان شما که م دانید کشی جوان خوب
نیست .مگر من جوان نبودم ،رستم حاج دولت را هرشب و روز در میل خود مخق م کردید تا این که با آن نامردی در شب
تاسوعا در میان دسته عزاداران با تی به قلبم زد؟ دو مرتبه به میل آقا مویس فرار کرده و از آنجا به میل شما آمده ،همرایه
کردید ،به روسیه فرار کرد؟ با وجود این هیچوقت به روی شما نیاوردم .کوچکیین آزارم به شما و خانواده تان نرسیده .چرا

برای کشی من این قدر کوشش م کنید؟ ما که با هم سابقه دشمت نداریم .پس از گریه های طرفی از صورتش بوسیده،
گفتم :دیگر از ناحیه من هیچگونه واهمه ای نداشته باشید .مثل برادرم با شما رفتار م کنم ،انشاء هللا اگر زنده ماندم و از این
جنگ برگشتم ،هر چه بخوایه انجام م دهم .به رشط این که شما هم نسبت به من این کدورت ین مورد را از قلب تان خارج
کنید .پشت همان سوار گذاشته با خودمان به باجگیان رفتیم.
برای جلب نظر فرج هللا خان دو شب در باجگیان متوقف شدم .نتوانستم موافقت آنها را جلب کنم .فقط وکیل بیگ "او
غازی" رفیق سابق ما که در درونگر قضایان رخ داده بود و قبال رشح آن گذشت ،بعد از آن تاری خ با هم رفیق شده بودیم ،با
پانزده نفر سوار به اتفاق من به بجنورد آمد .یک شب هم در حصار که محل ایشان بود ،از تمام سواران ما پذیران شایان کرد.

حکم جدید جان محمد خان دستگیری فراریان از جنگ
همی که به بجنوردرسید م ،معلوم شد جان محمد خان روز قبل با طياره وارد بجنورد شده اند و بدون تأمل با اردو به طرف
ترکمن صحرا حرکت کرده است ،حکیم با این مضمون برای نگارنده نوشته و در بجنورد گذاشته بود که "پس از رسیدن به
بجنورد و رفع خستگ ،با سواران که همراه خود دارید ،مأمور هستید دنبال اردو آمده ،در اردو از نظامیان و صاحب منصبان
که بدون گذرنامه و اجازه به طرف بجنورد مراجعت م نمایند ،دستگی نموده ،به مرکز ستاد اردو هر جا باشد تسلیم و رسید
دریافت دارید ،و از تمام ماموریت که عازم ترکمن صحرا هستند عقب تر باشید و به دنبال اردو بیایید ،و محمد خان بیگ،
یوسف بیگ و سایر سواران شما را که در بجنورد بودند برای پیش قراویل اردو با خود بردم".
با این حکم دیگر حرکت بنده از بجنورد ضورت ندانست ،چرا که هنوز هم عده ای از نظامیان از بجنورد حرکت نکرده بودند.
رضاقل هم در میان ما مثل مهمان عزیز آزادانه زندگان م کرد .موقیع که م خواستم از بجنورد بطرف ترکمن صحرا حرکت
کنم ،گفتم :اگر تو هم با ما بیان ،مبادا خدای نخواسته در جنگ تلف شوی ،پدر و برادرت خیال نمایند از ناحیه من به شما
صدمه رسیده ،در این صورت شما مختارید به درگز یا مشهد بروید و چنانچه م خواهید در بجنورد بمانید ،مختارید .اگر
مراجعت کردم مطابق وعده ای که داده ام در حق شما رفتار م کنم اگر هم برنگشتم تكليف شما معلوم است .صورت ظاهر
برای آمدن به اتفاق ما خیل اضار داشت .برای همی منظوریکه فوق عرض شد با خود ینیده ،پنجاه تومان هم پول برای خرج
به ایشان دادم و به طرف مقصود رهسپار شدم .شب اول در "سملقان" و شب دیگر در قلعه "قاض" ،شب سوم به "اینچه
امند" رسیدیم.

دستگیری یاور صفرعلیخان
در بی راه یاور صفر عليخان را دیدم که بطرف بجنورد م آمد ،امر فرمانده لشگر را ابالغ کردم ،ایشان بنای گریه و زاری را
گذاشته که من اسهال گرفته ام و مادرم در مشهد مریض بود ،من را ندیده گرفته ،مانع از رفتم به مشهد نشوید ،قبول نکردم.
غی از ایشان دو سه نفر از معی نایب اول ،نایب سوم که فرار کرده بودند دستگی کرده به سید عبدهللا خان عرب که در
"اینچه" رئیس پست نظام بود تحویل دادم.

خبرهای ناگوار از میدان جنگ و محاصره نیروهای محلی و دولتی
شنیدم که روز قبل در گلیداغ -شش فرسخ اینچه-امند-جنگ بشدت ادامه دارد .آقایان فراریها را به سید عبد هللا خان عرب
سیده رسید گرفتم ،بدون معطل بطرف گلیداغ رفتیم .شب را در آسیان که ین صاحب و بدون گردش در دو فرسخ گلیداغ
ر
بود که هیچکس در آن حول و حوش مسکن نداشت ،گذرانیده ،صبح عل الطلوع که هوا باران و اواسط پائی بود تا به اردو،
رسد در بی راه عده ای از تراکمه ،نظام و سواران محل که کشته شده بودند ،بدون دفن افتاده بودند .بهرام آقا از دیدن آنها
وحشت کرده و به حال تهوع افتاد .در این موقع صدای تی هم بگوش ما م رسید .دو ساعت به غروب مانده به اردو رسیدیم.
که محمد خان بیگ با بیست نفر سوار در چادری نزدیک چادر فرمانده لشگر مسكن گرفته بودند .از اسبها پایی آمده ،مشغول
عوض کردن لباسهای خیس شده خود شدیم .که بالفاصله از طرف جان محمد خان احضار شدم .چادر او در مرتفع ترین تپه
های حول و حوش جنگ بود .وقت که ایشان را دیدم ،در میان چادر مشغول قدم زدن بود ،از دیدن نگارنده خشنود شدند،
فرمودند که یگ دو روز اول جنگ خوب ر
پیشفت کردیم ،بواسطه آمدن باران از کوه گلیداغ چند صد خانوار اوبه های تراکمه
را اسی ،عده ای از آنها تسليم ،بقیه هم که خیه شی کردند شکست داده ،متواری شدند .يوسف بگ را با سید کریم و پنجاه
نفر سواران شما با سایر سواران محل دیگر و عده ای نظام برای ترصف دره "بابا ایشان" و دره "قلیج ایشان" فرستادم تا

ترکمن ها مجبور به تسلیم و اظهار اطاعت کنند .بطوری که امروز دو ساعت به ظهر مانده شهنگ حاج باقر آقا ر
بیشف
رئيس سواران محل فرارا نزد من آمده گزارش داد" ،قرص امن"  -یگ از شداران گوکالن  -که برای جنگ با قشون اسیآباد رفته
بود ،با عده زیادی مراجعت کرده و چند پست بی پیش قراوالن که به پیشکمر رسیده بودند ترصف و عده ای را قتل عام و یا
خی دیگری نیامده و خیل
خلع سالح کردند ،و نقدا عده ای از سواران محل و نظام در دره قلیچ ایشان ،محاضه و هیچ ی
نگرانم .اگر خدای نخواسته آنها مغلوب شوند مقدارکل اردو از دست رفته و آنهان هم که با توپ های سنگی به پیشکمر رسیده
اند ،برای دوری از ما و ین آذوقگ از بی خواهند رفت .جواب دادم :تکلیف چیست؟ فرمودند :حاال که تازه از راه رسیده اید،
امشب را هر طور شده باید تأمل کرد ،تا فردا چه بكنم .من را مرخص کرده به چادرهای سواران برگشتم .چادرهای بیشماری
از مال ترکمن ها با وسایل و اثاثیه برای نظامیان و سواران تخلیه شده بود ،با مراجعت نگارنده از نزد امی یگ از چادرها را برایم
آماده و از هیمهای خشک جنگل هم آتش روشن کردند و از گوسفند و گاو غنیمت که از هر طایفه چند گله تصاحب کرده
بودند کباب فراوان حاض کردند .شب را صبح کردیم.

تیرباران شدن سید مجید گیفانی به دستور جان محمد خان
معلوم شد صبح روز ورودمان سید مجید  -رئیس و حكومت "گيفان" که از بت اعمام ما محسوب م شد  -به اتهام همدست
با شدار معزز و رشکت در محاضه بجنورد با انقالبیون به میان ترکمن صحرا رفته بود ،موقیع که اردو به گلیداغ م رسد ،نامه
ای برای نگارنده نوشته تقاضای عفو م نماید ،نامه او را محمد خان بیگ به جان محمد خان ارائه م دهد ،ایشان هم دستور
م دهد که محمد خان بیگ به سید مجید پیغام بدهد که سید مجید بدون درنگ نزد آنها بیاید تا مورد عفو واقع شود ،آن
بیچاره با دو سه نفر از همراهان خود با اسب و اسلحه به چادر محمد خان بیگ آمده ،به امر جان محمد خان آنها را خلع
ر
فحایس م نماید .بعض ها که حضور
سالح و سید مجید را خدمت امی م برند ،در ابتدا جان محمد خان نسبت به ایشان
داشتند م گفتند :سید مجید م خواسته دامن جان محمد خان را گرفته التماس عفو نماید؛ بعض ها اظهار عقیده م کردند.
سید مجید نقان[تپانچه] در جیب داشته ،خواسته بود امی را ترور نماید .به هر صورت نقان که در جیب سیدمجید بوده که
خی
خی داده ،به هر حال سید مجید را در همان جا تیباران م نماید .از این ی
شاید همی را مخالفی او به جان محمد خان ی
قدری متأثر شدم .گذشته از بت اعمام به چادر مان پناهنده شده بود .برسم ایل و طایفگ در انتظار خوشایند نبوده است.
خی
به هر حال صبح خدمت جان محمد خان رفته ،داوطلب شدم با عده ای سوار رفته از دره قلیچ ایشان و از مهاجرین ی
بگیم .محمد خان بیگ را با عده ای سوار که آنجا بود برداشته ین درنگ به یک فرسخ اوبه قلیچ ایشان رفتم.

مژده شکست "قصیر امن خان"
خی
خی مژده شکست قصی امن را دادند .2پس از این که قصی امن بدون ی
با دو نفر از سوارانمان برخورد کرده به این ترتیب ی
با عده ای سوار اردو را بهم زد و چندین پست را نابود کرد ،شهنگ حاج باقر خان که فرمانده تمام ماها بود فرار کرد ،کیم

 2شهنگ سید احمد جان پوالد یگ از افشان تحت امر شلشگر جان محمد امی عالن در جنگ با ترکمن ها رشکت داشت و در خاطراتش به تفصيل
درباره این عملیات م نویسد عزیمت به مسافرت جنگ صحرای ترکمن  ۲۸،اردیبهشت  | ۱۳۰۴سال های مدیدی بود که تراكمة شمال خراسان مشغول
قتل و غارت آبادی های اطراف خود بودند .حت گایه اتفاق م افتاد که سواران مسلح ایل ترکمن مسافت زیادی به طرف جنوب یط نموده و در شاهراه
اسیی م بردند .تحكيم مقام و موقت شدار سپه ایجاب م نمود که مانند لرستان و خوزستان و
طهران  -مشهد زوار امام رضا (ع) را غارت و ژن ها را به ر
ر
اردوکش شود و به این طایفه غارتگر نی گوشمایل داده شود .هنگ پهلوی در تاری خ  ۲۱اردیبهشت
سایر نقاط دوردست کشور به صحرای ترکمن نی
 ۱۹۲۵( ۱۳۰۴مسیخ) به این مأموریت تعیی شد و گردان  ۱هنگ که  ،اینجانب نی جزو آن بودم تحت فرماندیه شگرد احمدخان همایون به طور
محمول (کامیون) به صوب مشهد حرکت و روز سوم وارد شهر شده و به زبارت ثامن االئمه امام رضا عليه السالم نایل شدم.

مانده بود بقيه از بی بروند .سید کریم  ،مویس خان داغداری ،رمضان چاپشلو ،میزا ببو ،مختومقل بای با همت سید کریم
سنگری که ر
مشف بر تمام سنگرها بوده که نظامیان آنجا را تخلیه و فرار کرده بودند ،مسلسل هم آنجا گذاشته بودند ،خود
را به آنجا رسانده ،آن سنگر را اشغال م کنند .قریب پنجاه نفر از سواران قصی امن جیفه کشید به ش آن سنگر م روند اما
سید کریم با رفقایش یک دقیقه زودتر آنجا را ترصف کرده بودند .هنوز نفس زنان بودند که آمدن تراکمه را مشاهده م کنند
تا پنجاه قدم سنگرها خود را نشان نداده ،همی که نزدیک م شوند شلیک م کنند ،چند نفر از سواران مقتول و زخیم شدند
و چند نفر از تراکمه کشته شده ،بقیه هم فرار کردند .با گرفی همان سنگر بقیه اردو را نجات داده ،امروز صبح هم قصی امن
تمام زن و مرد و گوسفند و گاو هر چه که در این دره بود برداشته به "قره بلقان" -که یک فرسخ پیشکمر است  -عقب نشیت
کردند .ماها تصور نیم کردیم که دور و برمان خایل باشد.

تصرف مدرسه [سیدقلیچ ایشان] و پیشروی به سوی مرز

قلیچ ایشان(نشسته با ردای سفید)— مدرسه قلیچ ایشان

از دیروز از ترس از سنگرها بیون نیامده ،امروز از طرف قلیچ ایشان  -که مجتهد مدرسه عالء الدوله - 3و در داخل همان دره
خی دادند " قصیامن " فرار کرده ،این بود که ما دو نفر را برای
مورد احیام تمام تراکمه بوده ،برای ما نان و آب فرستاده بود و ی
اطالع دادن به فرمانده لشگر فرستادند به آنها خسته نب ر
ایس گفتیم .گفتم هر چه شیعی پیغام را به فرمانده لشگر برسانید،
خودمان هم به راهمان ادامه دادیم ،یک ساعت بعد از ظهر به مدرسه رسیدیم .هنوز هم آرامش نبود -از طرف پیشکمر یک
فرسخ به مدرسه مانده بود -از بعض نقاط دیگر صدای تی و توپ م آمد .آن شب را در آنجا مانده ،فردا به طرف پیشکمر
خیی نبود .حرکت کرده ،دو ساعت به ظهر مانده از دره قلیچ ایشان خارج
که چهار روز تا آن جا فاصله بود رفتیم ،از آن عده ی
شدیم ،طرف شمایل کأل قره بلخان در ترصف ترکمنها ،و طرف رشف در دست نظامیان و سواران محل بود .به محض رسیدن
ما جنگ رو به شدت گذاشته و فيمابی آنها جنگ شدیدی در گرفته بود .ماها نیم دانستیم کدام طرف دشمن است کدام
طرف دوست ،گرچه ترکمن ها م گفتند ویل به حرف آنها اعتماد نکرده ،مردد بودیم که از طرف شمایل ترکمنها رو به ما حمله
کردند .در آن جنگ دو نفر از سواران هزاره که با برادر صولت السلطنه آمده بودند به قتل رسیدند .به هر مصیبت و زحمت
بود موقع اذان شب به اردو رسیدیم ،معلوم شد آنروز آنها هم تلفات زیادی داده اند.

استراتژی کارساز جان محمد برای تصرف گلیداغ
بحمدهلل همان شب جنگ قطع شد ،اگر ترکمنها حمله م کردند ماها قدری روحیه خود را از دست داده بودیم .تمام ر
پیشفتها
شت که رسیدیم معلوم شد دو شبانه روز است که اردو گرسنه مانده و آذوقه شان تمام شده است .بر اثر
از جانب خدا بود .ی
فشار روز قبل از سوراخ زخم سابق من هم خون جاری و حالم وخیم بود ،روز بعد جان محمد خان با اردو با پرچم ایران به
پیشکمر که اول صحرای ترکمن م باشد و راه آن از میان جنگلها و کوههای گلیداغ م باشد خارج شده به اردو رسیدند .از دیدن
خی رسید که
ایشان طبل شادی زده و روحیه شاد شد و روحیه تمام اردو قوی و پشت گرم شدند .در آنجا از طرف اسیآباد ی
ر
اردوکش به
بموت و گو کالن اطالع از قشون خراسان نداشتند که به این زودی به گلیداغ خواهند رسید .یقی تا حال این همه
ترکمن صحرا نشده بود و هیچ یک از فرماندهان و شداران ایران چنی تهوری را بخرج نداده بودند ،همیشه ترکمن ها وقت که
شکست م خوردند پناهگاه آنها کوههای گلیداغ و جنگلهای آنجا بود ،بهیین نقشه را جان محمد خان اجرا نمود و تمام سواران
زبده ترکمن برای جلوگیی از قشون اسی آباد م روند ،در یک حمله سیصد نفر از نظامیان اردوی اسیآباد را به قتل رسانده،
خی م رسد قشون خراسان کوههای گلیداغ را اشغال و عیال و اطفال گوکالن ها اسی شدند قرص امن و سایر شداران
همی که ی
گوکالن برای رهان زن و فرزندان خود از یموتها جدا شده اختالف فيمابی آنها رخ داد که قرص امن آمده و رشحش گذشت.
سواران يموت هم برای این که حشم و متعلقی شان در صحرا گی نظامیان نیفتند؟ بدون این که از فتح خود در اسی آباد
نتیجه بگیند عقب نشیت کرده ،هر کس به فکر زندگان خود م افتند .پس از این که برای قرص امن موفقیت جزن حاصل
شد ترکمن های حول و حوش پیشکمر و گنبد به شاغ عده ای از اردوی پیشکمر اقدام کردند .آنها هم نتیجه نگرفته که نگارنده
و سایر سواران دره قليچ ایشان و بعد هم جان محمد خان به آنجا رسیدیم.
 3مؤلف با کمال ر
بیشم مدرسه سیدقلیچ ایشان را مدرسه عالءالدوله م نامد که ما نام عالءالدوله را حذف کردیم.

بارش باران و برف و کمبود ارزاق موانع عمده پیشروی
تراکمه یک میل عقب نشیت کردند .بواسطه کسالت و زخیم شدن نگارنده و اطالعات از اردوی اسی آباد در پیشکمر ،جان
محمد خان متوقف شده ،نگارنده را رئیس سواران تمام عشایر خراسان و تقسیم ارزاق اردو نمودند .از طرف باران و برف بقدری
ادامه یافت که از گل و باتالق عبور و مرور قطع شده ،قشون خراسان از حیث آذوقه نفرات و حیوانات بقدری دچار مضيقه
و عشت بودند که از حد خارج بود .بواسطه توقف اردو ،هم طوایف یموت و بعض از گوکالن خانواده خود را با اغنام و
احشام از آب اتر ک به طرف "سونگ داغ" و "چات قلعه یس" و "مراوه تپه" عقب نشستند .در اول مرحله در حدود بیست
هزار آالچیق که چادرهای آنها باشد و تمام از نمدهای خوب و وسایل خوب مهیا کرده بودند ،انداخته و عقب نشیت کردند.
سواران ایالت و عشایر به امر جان محمد خان غالب آنها را آتش زده ،آنچه که توانان داشتند از نمد و قایل و قالیچه به پیشکمر
حمل کردند ،همی که ترکمنها دیدند اردو متوقف شد و از طرف خانواده های خود راحت شدند ،خانه های خود را که
"آالچیق" اطالق م شود به شیهای خود بار کرده به خانواده های خود م رسانند .بعالوه برای جنگ آماده م شدند .گایه
هم شبها از گوشه و کنار به اردو شیخون زده ،چند نفر را کشته ،اسب و اسلحه آنها را به یغما م بردند ،مخصوصا پست های
بی راه از اینجه امند خاک ترکمن صحرا تا پیشکمر که اغلب نقاط آن جنگلهای انبوه با درختان علیم پوشیده شده بود .به
پستهای نظام که برای ارتباط با بجنورد گذاشته بودند تلفات زیاد وارد شد که جان محمد خان ناچار شده از سواران بلوچ،
بربر گذاشته ،در دو سه پست مهم هم که نزدیک اردو بود از سواران نگارنده تعیی شد که رئیس پست آنها یگ میزا ببو کالته
چناری (حاج میزا ببو حالیه) دیگری یبی پالکانلون و قدمیار پش ججو خان و عل محمد بیگ  -برادر محمد بیگ بقیه سواران
درگز را شبها دور اردو برای قراویل و کشیک اردو گذاشتند که اغلب شبها با همان حال بیماری نخوابیده ،از اطرافیان محافظ
خود برای ش ر
کش م فرستادم که مبادا قراولها خوابیده و اغفال شوند .اردو را خیل در فشار گذاشته که به ناچار از سواران
خود با خطران که در جنگل ها مواجه م شدند .فرستاده ،گله های گاو را با زحمات زیاد آورده به اردو تقسیم م کردند.
مرسومات صحرانشینان را م دانستم ،دستور دادم که سیخهای بلند درست کرده ،اوبه هان که مسكن ترکمن ها بودند که از
آنجاها کوچ کرده کش نبود کاری نمایند ،بر اثر جستجو از توی چاههای داخل آالچیق ها برنج ،گندم ،جو حت کوزه های
روغن ،حبوبات دیگر فراوان یافته که این قسمت هم کمک زیاد به آذوقه سواران محل و اردو نمود ،این وضعیت ده روز طول
ر
گشایش حاصل شد و اندیک از مضيفه خالص شدیم.
کشید تا از طرف بجنورد آرد و لوازم دیگر رسید .دیگر برای تمام اردو
اردوی اسیآباد هم از طرف بندر ترکمن و گمیش تپه به طرف مراوه حرکت و سواران عشایر با قسمت از پیاده نظام که قسمت
شده ،یک ستون از طرف صحرا و ستون دیگر از طرف جنگل و "خاتون یویل یک" و "آق امام" بطرف مراوه تپه حرکت کردیم.

آشنایی من با (ساالر جنگ) لهاک خان باوندی
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جان محمد خان برای بهبودی کامل نگارنده که بتوانم با سواره حرکت کنم ،در پیشکمر متوقف شدند .گرچه همی وقت هم
م توانستم بروم ،فرمانده لشگر مانع شد .در پیشکمر "ساالر جنگ " لهاک خان معروف که نایب اول بود جزو اردوی خراسان
و یگ از جوانان تحصیل کرده خوش اخالق عشایر سوادکوه مازندران از قوم و خویشهای امی اکرم معروف بود .در این اردوک رش
غریت به هم پیدا کرده بودیم.
آمده ،هر شب در چادر نگارنده قره ن م زد ،و انس ی

اعتراض صاحب منصبان شوروی به اردوکشی نیروهای ایرانی در مالقات با امیر جان محمد خان
همی موقع دو نفر از صاحب منصبان روس با چهار نفر از ریش سفیدان ترکمن ها که در روی سینه های آنها هر یک چند
مدال و نشان هم بود با صاحب منصبان رویس نزد جان محمد خان آمده ،معلوم شد به جان محمد خان اعیاض م کنند که
مرز شحد دولت شوروی مطابق قرارداد از گنبد کاووس م باشد .و پیشکمر هم جزو خاک روسیه است و لذا شما از خاک
خودتان که گو کالن است بیشی تجاوز کردید .فرمانده لشگر به اعیاض آنان جواب رد دادند.

در چنگال آرزوها
پس از رفی آنها ،ساالر جنگ [لهاک خان] به مجرد دیدن روسها نزد من آمده ،برایم صحبت م کرد که کوچک بودم و پدرم
از خوانی سوادکوه که در مازندران معروف اند ،از اوالد دیو سفید هستیم و رضاخان میپنج نی از همان سوادکوه است .در
خی از طرف دریای خزر به مازندران آمده و سواد کوه را به کل غارت نموده
زمان دولت تزار نیم دانم به چه علت روسها بدون ی
و شصت نفر از خوانی آنجا را که پدرم نی جزو آنها بود ،کشتند و در ضمن صحبت این ماجرا گریه م کرد و آرزو م کرد که
جیا از ما
روزی پیش بیاید که ایران قوی شده و ما هم م توانستیم ترکمنستان و خوارزم که جزو خاک ایران بوده و روسها ی

 4لهاک خان باوند(۱۲۸۲-۱۳۴۰ش) در سوادکوه به دنیا آمد .در جوان داوطلب گارد قزاق و در لشکر خراسان پذیرفته شد و در زمان
کون جنگ گیالن رشکت کرد .سپس با عنوان آتشه
فرماندیه جان محمد خان به فرماندیه پادگان مراوه تپه منصوب م شود و در ش ی
نظام به کابل رفت .در بازگشت به درجه شوان رسید .در این هنگام دو پشعموی وی ،به اسام سهام الملک و هژبر توسط مأمورین
مرکز کشته م شوند .لهاک خان بعداز این ماحرابه میان شورشیان ایل جعغربای ترکمن رفته سپس به ترکمنستان شوروی پناهنده م شود.

گرفته اند .پس م گرفتیم .و خالصه خیل با احساسات صحبت م کرد و م گفت :نیم دانم چرا اینقدر از روسها بدم م آید.
کاش روزی م شد با هم برای گرفی عشق آباد از سایر جاها م رفتیم خیل خوب بود.

ردپایی بر شن
به هر حال من هم بعد از مدن کسالت بهبودی یافته بودم و با خواهش خودم که م توانم سوار اسب شوم .آماده حرکت
شدیم .تا آن موقع جان محمد خان برای خاطر نگارنده توقف کرده بود ،از طرف دره قلیچ ایشان رایه بنام خاتون پویل ،آق
امام ،چناران که منتیه به مراوه تپه میشد حرکت کردیم .روز اول حرکتمان دو ساعت از ظهر گذشته بود .جان محمد خان
اجازه داد نظامیان و سواران محل یک ساعت اسیاحت کنند و هر کس هرچه دارد بعنوان ناهار ضف کند که دیگر توقف
نخواهد شد .چون در ش راهمان دیگر آبادی و چادر نیست .از اسبها پایی آمده ،هر کس با عده سواران خود مشغول به
خوردن با صحبت کردن شدند .نگارنده به واسطه کسالتم که هنوز هم به کل مرتفع نشده بود به گوشه ای رفته ،بر روی
زمی یک پهلو تکیه کرده بودم و تمام سواران که در اطرافم مانده بودند مشغول ضف نهار ،و اسیاحت بودند .در همان موقع
چشمم به رد پان افتاد ،چون آنجا هم شن و ماسه بود و تازه به نظر م رسید .ین خیال بلند شده و رد پا را گرفتم و رفتم ،پنج
دقیقه طول نکشید که این ردپا به یک حفره بزرگ بر روی تپه ماهورها منتیه شد و بنده هم ین محابا بدون آن که به کش
اطالع دهم وارد آن حفره شدم که همان رد پا را تعقیب نمودم .دنباله آن به اتاق کوچگ رسیدم .همی که به انتهای اتاق
رسیدم ،دیدم یک جوان ترکمن دو قطار فشنگ در گردن خود حمایل و یک قبضه تفنگ کوتاه یازده تی انگلیش بدست و ش
تفنگ را به طرف من نشانه رفته ،ایستاده است .اگر م خواست مرا مورد هدف قرار دهد کارم ساخته بود ویل گویا خودش را
باخته بود و گمان م کرد که کل اردو از آمدن وی به آنجا مطلع شدند .به هر حال خدا کمک کرد و به محض دیدن ایشان
اسلحه را کشیده و اخطار دادم زودتر تفنگش را زمی بیندازد و بالفاصله اسلحه را زمی انداخت ،قطار فشنگ را هم از گردنش
بیون آورده طرف من انداخت و تسلیم شد .سؤال کردم اسلحه کمری چه داری؟
گفت :هیچ .دیدم کارد بزریک در کمرش م باشد .آن را هم بطرف من پرتاب کرد .این ها را برداشته چند قدم عقب تر به طرف
درب آن دخمه آورده ،گذاشتم ،دو مرتبه مراجعت و به جلو رفتم و گفتم :شما را امی لشگر خواسته است .از شنیدن اسم
امی لشگر بنای التماس را گذاشته ،اظهار کرد .من تازه داماد و جوانم .پدرم در این جنگ کشته شده و مادرم تی خورده ،ناموس
خود را برداشته به تنگ داغ رفتیم .اخیا مادرم پیغام داده بود که حالم رو به وخامت است و م میم ،هرچه شیعی خود را
به من برسانید .من با چند نفر از فامیلهای خود سوار شده ،شاغ مادرم م آمدم که با سواران شما مصادف شدم .با هم جنگ
کردیم ،دو نفر از رفقایم مقتول شدند ،بقیه اسبهای خود را انداخته و به جنگل فرار کردیم و دیگر رفقایم با من نیامدند .به
تنهان در همی نزدیکیها توی جنگل مادرم را با عده ای پیزن و یگ دو نفر پی مرد در گوشه جنگل پیدا کردم ،مادرم بعد از یک
شب فوت کرد و زیورآالت نامزدم را با خود به جنگل برده بود به من داد ،این بود که صبح زود موقع نماز از آنجا بیون شده
و به خيال رفی نزد نامزدم به راه افتاده و از این راه که خلوت بود م رفتم .خسته شده نشسته بودم که از دور سواران شما را
دیده و ترسیدم و راه خودم را کج کرده ،به اینجا پناه آوردم .حاال هم همه آنها را به شما م دهم که من را نکشید .یک خورجی
کوچک برسم خودشان دربش را با حلقه های درب خورجی بسته بودند طرف من دراز کرد .وقت که به دستم رسید دیدم
خیل سنگی وزن م باشد ،ین آنکه بدانم محتوای آن چیست؟ در گوشه ای گذاشته و دیدم انصافا درست نیست با این حال
که او تسلیم شده و صدمه ای به من نرسانده به قتل برسانم یا نزد جان محماد خان یبیم .میدانستم به مجرد دیدن این شخص
با اسلحه ای که در دست داشت امر به اعدامش خواهد داد .لذا به ایشان گفتم اگرمن شما را نزد امی ینیم و دو مرتبه گرفتار
بشوید ،امی بداند من شما را مرخص کرده ام خود من را خواهد کشت .وقت این صحبت مرا دید۔ گریه کرده و جواب داد:

شما اگر من را مرخص کنید و همی کارد را به من بدهید .اوال  -دیگر روز حرکت نخواهم کرد و شبها را در جنگل از راههان که
کامال آشنا م باشم یط طریق خواهم نمود و چنانچه گرفتار شوم با همی کارد خودم را خواهم کشت ،ویل اسم شما را به
کش نخواهم گفت .خورجی با اسلحه برداشته ،اسمش را پرسیده بودم " .آدینه دوردی" نام داشت و عده دادم کارد شما را
دم سورایح م گذارم .بعد از رفی من بردارید ،همان کار را هم کردم .موقع برگشی عمدا پاهای خود را بر جای رد پای ایشان
گذاشتم و مراجعت نمودم ویل خیل به زحمت ،آن بار نی سنگی بود .به نزد رفقایم برگشتم .دیدم جان محمد خان مشغول
قدم زدن و با شهنگ ایرج خان مطبوغ (شلشگر مطبوغ  -سناتور حالیه) مشغول صحبت م باشد .نزدیک آنها شده،
گزارش دادم که چند قدم دور تر برای دست به آب رفته بودم این خورجی را با این اسلحه در گوشه ای گذاشته بودند پیدا
کردم .بقدری جان محمد خان نسبت به بنده اعتماد داشت که سؤال نکرد چطور شد و از کجا پیدا کردی؟ با خنده گفت
انشاء هللا این مسافرت برای ما خوش یمن و میمنت است .چون تفنگ ین صاحب عالمت دولت است آن هم در این طور
جاها .ایرج خان گفت :خورجی را باز کنیم ببینیم چه دارد .جان محمد خان به ایشان اعیاض کرده و گفت :چیی که خود
ایشان پیدا کرده نبایست کش دیگر دخالت کند و بدون توجه به این موضوع دستور حرکت دادند .خورجی را به قربان بیگ
سیدم و تفنگ را به
سیدم و مال محمد قوچان  -که او هم جزو سواران و نوکران نگارنده محسوب م شد ،ر
از اهل کالته ر
جهانبخش دادم و سوار شده رفتیم ،و شب را در بی راه قلعه ای بنام "چناران" که از جنگل نیم فرسخ به طرف مراوه تپه در
ش بلندی واقع و جوی آب بزریک از آنجا جاری و کنار همی جوی چندتا درخت چنار بوده و به خاطر آن بنام چناران معروف
شده بود اتراق کردیم .در این محل یک طایفه از یموتها زندیک م کردند که در این موقع احدی آنجا نمانده و چادرهای خودشان
منان و پنج ی
را چیده و برده بودند .پس از اسیاحت خورجی را خواسته معلوم شد تمام محتویات آن ده ی
منان رویس و طالی
خالص و مقداری زینت آالت زنانه ساخت ترکمن است  -که در آن موقع از طالی خالص بیشی قیمت داشت - .بطوری که با
قیمت آن زمان که ده منات پنج تومان حساب کردیم متجاوز از صد هزار تومان به منات طال بود ،شبانه طالها را خدمت جان
محمد خان برده و عرض کردم در میان خورجی این طالها وجود داشت تصور کردم اسم طال را که بشنود ،تغیی عقیده م
دهد .با خوشحایل گفت :میزامحمود تصور کردید جان محمد خان با دیدن طالها تغیی عقیده میدهد؟ من درباره شما آرزوها
ی
دارم.
مطمی باشید این صحبت که امشب در بیابان با شما دارم این است که هیچ وقت خدمات ،صداقت و جوانمردی شما
را که نسبت به من به خرج داده ای فراموش نخواهم کرد .همی قدر بدانید اگر روزی پشت می وزارت هم باشم ،با شما مثل
یک برادر و اوالد رفتار خواهم نمود حاال هم این خورجی را بردارید و یبیید ،چون مال شما م باشد .من هم خورجی را برداشته
نزد سواران آمده ،به هر یک از سواران که نزد نگارنده بودند یک ده متان طال داده و به سایر سواران هم همینطور به همی
ترتیب صاحب منصب های اطراف فرمانده لشگر هم به قدر مراتب تقدیم شد .گرچه جان محمد خان فردا که با سواران م
رفتم به این بذل و بخشش اعیاض فرمودند :همی که این صاحب منصبان بدانند شما این رویه را دارید ول کن معامله
نخواهند بود.

اتراق در مراوه تپه
فردا شب به مراوه رسیدیم مراوه تپه در کنار رود اترک و در ش چهار رایه واقع است  -راه رشق به جنگلهای گوکالن که ما از
آنجا آمديم محدود م شود .راه شمال رشف به کوه تلو و جرگالن و قرى قلعه و عشق آباد منتیه م شود ،راه جنوب از حاشیه
رود اترک به صحرای یموت ،بندر شایه به مازنداران م رود ،راه شمال از کنار رود اترک گذشته به طرف سونگ داغ ،آج
سو ،چات قلعه یس میان طایفه يموت و خوارزم منتیه م شود.

بدین لحاظ بطوری که در میان تراكمه شایع بود به خاک ریز وسیع و بلندی در زمان نادر شاه در ش آن قلعه برای ساخلو
نظامیان دولت بنا شده بود که در این موقع ويرانه بود .چون غی از این قلعه در اطراف پیشکمر و سایر جاها هم قلعه های
ویرانه زیادی بود ،بعض از دیوارهای این قلعه ها سالم ویل میان آن بکل ویران شده بود .ترکمن ها که ایلخ[اسب] های فراوان
دارند ،هنگام که م خواهند کره اسب ها را برای تربیت از میان ایلخ جدا کنند ،ایلخ ها را میان آن چهار دیواری ها هدایت
کرده ،کره اسب های سه ساله را از مادرشان جدا کرده و تربیت م کنند .سایر آبادیها که پس از ترصف ترکمن صحرا ویران
شده بودند .در تمام این جنگل های عظیم و بیابانهای وسیع هشت فرسخ طول ،چهل فرسخ بلکه بیشی عرض دارد .در همی
موقع که ما رفتیم قلعه و خانه گل پیدا نیم شد .تمام این صحرا و جنگل ها بادیه نشی بودند.

خاطرات راه بلد ما از شکست سرهنگ مهدی خان و تارومار شدن نیروهای وی

یک نفر از ترکمن ها بنام دوردی خان که از زمان ناضالدين شاه فرامی و شمشیی گرفته بود تا این زمان به هر جا م رفت با
خودش بر م داشت.
چون به او اهداء کرده بود که با شمشی از گردنش حمایل م کرد .دردی خان در
حسی خزاغ هم یک موزر[تپانچه] با قاب ی
این قشونک رش راه بلد جان محمد خان شده بود و در همه جا همراه ایشان بود ،او گایه در مورد شکست شهنگ مهدی خان
که با هزار نفر نظام به ترکمن صحرا آمده و شکست خورده بود صحبت م کرد که رشحش در صفحات قبل گذشت .صد و
پنجاه نفر با نایب نرص هللا خان  -که او هم جوان و هم در درگز با ژاندارم ها آمده بود دیده بودم .چه جوان زیبا و خوش
ر
نجیت بود  -در ش این تپه که مراوه باشد در محاضه ترکمن ها افتاده بود ،بعد از قلع و قمع سایر اردو دور او را نگی
مشب ،و ی
وار محاضه کرده بودند و ایشان سه روز تمام با مردانگ از خود دفاع کرده بود و عاقبت از ین غذان و ین یآن حت نتوانسته بود

از رودخانه اترک که در زیر همی تپه واقع بود آب بردارند .از طرف اطراف همی قلعه تماما نیستان بود که فصل پایی آنها
خشک شده بودند .ترکمن ها نیستان را آتش زده بودند حرارت آن نیستان نی بر تشنگ آنها افزوده بود ،ناچارا خواستند تسلیم
شوند .ترکمن ها بدون ترحم به جای آن که رایه برای آنها باز کنند ،جواب دادند هر کس میل دارد از تپه پایی آمده خودش را
به ما برساند ،از روی استیصال خود را پایی انداخته ،عده زیادی در میان آتش تلف شده بودند و هر کس هم که نیمه ی
جان
بدر برده بود توسط ترکمن ها کشته شدند .شنیدن این قضایا ما را نسبت به ترکمن ها بدبی و از همی جهت بود که جان
محمد خان جوانان آنان را زنده نیم گذاشت.5

اولتیماتوم صاحب منصبان و سران ایالت ترکمن
شب به مراوه رسیدیم .صبح بعد از ورودمان به مراوه ،مجددا پنج شش نفر از صاحب منصبان رویس با چهار نفر از ریش
سفیدان ترکمن از آن طرف اترک که محل فراریان یموت و گو کالن بود از آب گذشته ،نزد جان محمد خان آمدند .ما هم در
آنجا مهمان جان محمد خان بودیم .در ش چادر جان محمد خان ،هم پرچم ایران و هم تمثال موالی متقیان با ذوالفقار در
اهیاز بود .به هر حال به دستور فرمانده از آنان پذیران و بنا به خواهش همان ریش سفیدان پرچم را پایی آورده .آنها دستشان
را به تمثال مبارک کشیده ،به صورتشان کشیدند ،بعد صلوات م فرستادند که دو مرتبه پرچم را در جای خود نصب نمودند
و اظهار نمودند که کل گنبد کاووس و مراوه تپه بنا به اقرار ساکنی آن محل متعلق به خاک روسیه است.
شما یک ساعت م باشد که به خاک روسیه ر
پیشوی کرده ،بزرگان ما با تهران مشغول مذاکره هستند و اگر از آب اترک بگذرید
دستور دارم با ترکمن ها برای دفاع از خودشان با شما بجنگیم .لذا دوباره دوست ما قطع خواهد شد .شهنگ پوالدین و
شهنگ زاهدی که از فرماندهان اردوی اسیآباد بودند ،آنها هم در مراوه حاض شدند .شهنگ پوالدین 6نقشه را در آورده که
در زمان فتحعلیشاه در معاهده انگلستان مرز قانون مطابق این نقشه که به امضاء طرفی رسیده ،سونگ داغ و خلیج حسنقل
م باشد .جان محمد خان اظهار داشتند :اگر دولت تزاری از انقالبات [اغتشاشات]داخل ایران سوء استفاده کرده و پست
های خود را در گنبد کاووس و مراوه (تپه) گذاشته اند ،حاال شما اینجا را متعلق به خود ندانید .نظام های روس پیش از جنگ
بی الملل در اصفهان و خوزستان هم پست نظام داشته ،در این صورت ایران نیم ماند .بدون آن که هنوز صاحب منصبان
روس جو یان بدهند ،دو نفر ریش سفیدترکمن که همراه آنها بودند شمشیهای کج خود را که از گردنشان آویزان بود نشان
دادند ،جواب دادند :پدران ما با ضب این شمشیها صدها سال پیش این آب و خاک را ترصف و ترکمن صحرا و گو کالن جزو
خاک ترکمنستان است .اگر بیون نروید به ضب همی شمشیها شما را از وطن خود بیون خواهیم کرد .عقب نشیت ما از
ترس نبود ،بلکه این صاحب منصبان روس بودند که ما را مجبور نمودند که با صلح و صفا قشون ایران را از ترکمن صحرا خارج
خواهند نمود .دیگر بعد از این اظهارات جان محمد خان تأمل نکرده ،دستور داد هر چهار نفر ریش سفیدان ترکمن را که با
روسها آمده بودند دستگی و دیگر روسها هم معطل نشده و رفتند.

 5همی حرکت ،شوروی ها را نسبت به ایشان در مقابل خشونت جان محمد خان و دستگیی ترکمن ها را عصبان کرد .با ان کو ساالرجنگ
را اغفال کردند بعدا شهدم جان محمد خان چهار نفر ترکمان را تیباران کرده انقالب فراهم ،جان محمد خان به امر شاه دستگی شد.
6
از شهنگ پوالدین :در ۱۲۶۲ش .متولد شد .پدرش حسن خان در قزاقخانه درجه شهنگ داشت .محمود پس از انجام تحصیالت
مقدمان وارد مدرسه شد ویل قبل از اینکه تحصیالت خود را به پایان برساند ،از مدرسه اخراج شد .علت اخراج وی از مدرسه نظام
دیویزیون قزاق ،فعالیت او و پدر و برادرش برای ر
مشوطیت بود.

دستور پیشروی و تصرف نواحی شمالی مراوه تپه و گنبد کاووس
فردا شب آن روز که شب سوم اقامت ما در مراوه بود ،جان محمد خان دستور حرکت را صادر کردند .به زحمت از آب اترک
گذشته که سه چهار نفر از پیاده نظام در موقع عبور از آب تلف شدند سواران ما با سایر عشایری که پیش م رفتند جنگ را
آغاز کردند ،نزدیک عرص بود که ترکمن ها در سه فرسخ عقب نشیت کرده بود ،سواران محل برای آب دادن به اسبهایشان به
چشمه ای بنام "آج سو" م رسند .بیست و هفت اسب ،از سایرین هم پنج تا ده تا از سوارانمان به مجرد خوردن آب همان
جا افتاده تلف شدند؛ سایر اردو مستحرص شدند دیگر از آن چشمه دوری و در محل دیگری که چشمه داشت ،اردو زده و
اتراق کردند ،چادر جان محمد خان را در شتپه نصب کرده بودند ،فردای آن روز بطرف سونگ داغ حرکت کردند .سواران ما
محمد خان بیگ ،سید کریم و عده ای دیگر جلو بودند ،با یک عده ترکمن مصادف شدند ،پس از یک ساعت جنگ چند نفر
از ترکمن ها کشته و چند نفر اسی ،پنج شش گله از گوسفندهای ترکمن هان که مشغول عقب نشیت بطرف روسیه بودند را
به غنیمت گرفته ،سایر سواران محل هم بقدر مراتب از شی و گوسفند ،غنيمت داده شد .شب رسید فرمانده لشگر به تمام
سواران و نظامیان امر کردند :سواران و نظامیان درگی در جنگ هرجا هستند ،جنگ را موقوف و در جاهای مناسب سنگربندی
نمایند و جلوتر نروند .صبح آن روز جان محمد ،شتیب زاهدی (سپهبد زاهدی و نخست وزیر اخی) و شهنگ پوالدین مطابق
نقشه ذغالهان که در بخش فیمابی دولت روسیه و قاجاریه در آن جاها برای عالمت گذاری دفن شده بود را بیون آورده،
مسلم شد که مرز در همان جاها تعیی شده بود روسها تا گنبدقابوس که تا آن جا بيست فرسخ فاصله دارد جلو آمده بودند
و ادعای مالکیت م کردند .دو روز دیگر از توقف ما در آن جا یعت :در سونگ داغ گذشته بود معلوم شد تمام تراکمه ایران با
زن و بچه و اغنام و احشام به خاک روسیه رفته ،مخترص از طایفه گوکالن تسلیم و بعض ها هم بعدا تامی گرفته در خاک
ایران باف ماندند ،بقیه در مرزهای روسیه پناهنده و قشون روسیه هم از عشق آباد آمده بودند در یک فرسخ آنها اردو زده
اند تمام مایحتاج تراكمه فراری را با اتومبیل و گاری به آنها م رسانند .از مرکز هم امر شده بود ساخلو در سونگ داغ و پادگان
قوی در مراوه تپه گذاشته به پیشکمر مراجعت کرده منتظر دستور باشند .به این لحاظ صاحب منصبان اردوی اسی آباد هم
از قبيل :زاهدی ،شهنگ پوالدین و غیه که تابع قشون خراسان بودند در خدمت جان محمد خان به پیشکمر مراجعت کردند.
پس از رسیدن اردو به پیشکمر شکردگان ترکمن ها را که در جنگل ها دسته دسته متواری بودند و عده زیادی هم از گوکالن ها
که عیال و اطفالشان در تحت تسلط اردو مانده بودند از خاک روسیه با اسب و اسلحه تقاضای تامی کردند .دیگر نگارنده
به اصطالح وزیر دربار جان محمد خان محسوب م شدم ،هر کش از دسته های تراکمه که برای تامی م آمدند .ناچار بودند
با عده شان ابتدا نزد نگارنده آمده خلع سالح شوند ،شدار هایشان را پیاده نزد جان محمد خان برده و معرف م کردم ،تمام
عليق اسب های آنها و مهماندار هایشان با نگارنده بود چرا که هم رئیس کل سواران عشایر خراسان و هم تمام ارزان اردو هم
تحویل مامورین نگارنده بود .ده روز از این ماجرا گذشت معلوم شد کش تقاضای تامی نیم کند .جان محمد خان رشوع به
تیباران نمودن تراكمه تسلیم شده و یا در جنگ به اسارت در آمده و یا تا این موقع و در زندان بودند ،نمود؛ بطوری که این
کشتار و وحشت در تمام اردو پخش شد .ماها که نزدیک جان محمد خان بودیم هم به هراس افتادیم.

شفاعت سعاد تقلی خان نزد سرتیپ جان محمد خان

در همی روزها فرج هللا بیچرانلو با بیست نفر سوار ،سعادتقل اوغازی با ده نفر سوار و به دنبال آنها نرصهللا خان  -برادر
فرج هللا خان  ،ضغيم الملک شیوان با امی همشیه زاده حبیب هللا خان ناض لشگر  ،-با شفت نفر سوار به پیشکمر رسیدند.
نست مورد تنفر و ین میل جان محمد خان واقع شدند .روزی جان محمد خان اسبهای شخض
بواسطه خاتمه جنگ و آرامش ی
که تقریبا بیست و پنج راس م شدند واریس م نمودند و از آقایان خوانی قوچان که به پیشکمر آمده بودند .آنها هم برای
تماشای اسبها و برای خوش آیندی جان محمد خان ایستاده بودند .سعادتقل خان بدون آن که تفنگ در دوش داشته باشد،
قطار فشنگ هم نبسته ،با گیوه محل آنجا آمده بود .همی که چشم جان محمد خان به سعادتقل خان افتاد ،سؤال کرد
اینجا کجاست؟ گفت :قربان ترکمن صحرا ،جان محمد خان گفتند :سابقا هم به همی صورت اینجا آمده بودید؟ سعادتقل
خان با خنده گفت :اگر م آمدم ترکمن ها حتما مرا اسی م کردند .و جان محمد خان هم که بواسطه نیامدن آنها در اول جنگ
رن بهانه بود ،گفت :پدرسوخته مگر اینجا خیابان تهران است و برای تفری ح آمده اید؟ نورهللا میزا را صدا کردند ،گفتند :این
خائن را تیباران نمایید .سعادتقل خان از شنیدن این امر خود را به دامن فرمانده لشگر انداخته ،بنای التماس را گذاشت .چون
خواهرش  ،زن فرج هللا خان بیچرانلو بود ،از من خواهش نمود ،شفاعت نموده ،شاید از کشی ایشان ضفنظر شود .بنده هم
نظر به عالقه ای که به فرج هللا خان داشتم ،رشوع به التماس و خواهش نزد جان محمد خان کردم .ایشان فرمودند :حاال من
این خائن را میبخشم ویل روزی م آید تمام شماها که صدمه این خائن را م بینید .لذا سعاد تقل خان را مرخص نمودند ،با
خود به چادر مان آوردیم .دو روز از ترس حالت تهوع داشت.

همراه جان محمد خان در سفر به استرآباد
همان شب هوا بسیار تاریک و طوفان بود و باران م آمد ،نورهللا میزا که رئیس دژبان اردو و با جان محمد خان هم میل
بودند ،دنبال من آمده ،محرمانه گفت :بدون این که احدی از اطرافیان شما مستحرص شوند ،با بیست و پنج نفر سوار کاردان
و زرنگ اسب هایتان را سوار شده و تا یک ساعت دیگر از اردو به برج معروف به شدار  -که نیم کیلومیی خارج اردو بود رفته
و منتظر شوید .سواران ما هم که در اطراف اردو کشیک م دادند ،دیگر کش غی از سواران خارج از اردو نبودند .فورا دستور
حرکت دادم .هنوز نیم ساعت نگذشته بود که جان محمد خان با پنجاه نفر سوار نظام با "دردی خان ترکمن " رسیدند .بدون
آن که با من صحبت نماید ،فرمودند :حاضید؟ راه افتاده با تاخت م رفتیم .تا نزدیگ صبح گذرگایه که در مسی رودخانه
گرگان بود ،پیدا نکرده .چون دردی خان راه بلد ما بود ،لذا جان محمد خان عصبان شدند و دستور دادند دردی خان را از اسب
پایی آوردند را گفتند :دست و پایش را ببندند و گفت :پدرسوخته اگرصبح بدمد و راه را اشتباه آمده ر
بایس ،تیباران خوایه

شد .بیچاره دردی خان التماس کرد که دستهای مرا ببندید و دو سه نفری با من بیایید .یقی دارم راه را غلط نیامدم .شب
تاریک و نیم فهمم گذرگاه در کجا است .جان محمد خان به قدری عصبان شده بود که قبول نکرد .طویل نکشید که صبح شد
و معلوم شد که گذر گاه در صد قدم ما بوده است ،دردی خان را آزاد نمودند؛ و سوار شدیم و غروب نشده به اسیآباد
رسیدیم.

اطالع یافتن از تصمیم سردار سپه به سلطنت در تلگرافخانه استرآباد
بدون معطل جان محمد خان از اسب پیاده شده و به تلگرافخانه رفت .وقت از تلگرافخانه خارج شد ،خیل خوشحال و
خندان بودند .تا آن وقت شهنگ مکری رئیس ساخلواسیآباد  -از آمدن جان محمد خان اطالع یافته ،با رؤسای دوایر دولت
و محیمی به خدمت رسیدند .بعد از تعارفات و احیامات در یک میل مجلل و آبرومند پذیران وصبح عل الطلوع حرکت
کردیم .پس از قدری یط طریق نگارنده را صدا زده ،با اسب پهلویشان رفتم ،گفت :حرصت ر
اشف [رضاخان] من را برای تلگراف
حضوری خواسته بود .از من مشورت گرفتند که عموم قشون و رجال ایران م خواهند مرا به سلطنت قبول کنند.
از آنجان که شخص تو از خانواده قاجار م باشد و از تمام مزایای فامیل ترک و دست برادری به من داده اید و کمکهای
صادقانه تو و سایر رفقا این مقام را برای من تحميل و خيال هموطنان و قشون را از انقالب خراسان ،مخصوصا از قلع و قمع
تراكمه قطاع الطريق راحت نموده ،باخدمت شبانه روز امنیت را در آن محیط پر آشوب آرامش داده اید .به تمام آقایان جواب
دادم تا موافقت شتيپ جان محمد خان را جلب ننمایم؛ قبول نخواهم کرد .عرض کردم :حرصت اجل شما چه جواب دادید؟
ر
عیایس شده و به
فرمودند :گرچه من هم قاجار هستم اما پس از سلطنت آقامحمدخان قاجار سایر سالطی خانواده ما غرق
مملکت ایران خیانت کردند .هر چند که به رضاخان هم چندان اعتمادی نیست؛ ویل در این موقعیت چنی کش برای ایران
الزم است تا اوضاع را ش و سامان دهد .از آن گذشته من م دانم که ایشان انتخاب شده م باشند .لذا به ایشان یتییک گفتم.

شکایت ترکمن ها از سواران محلی
این مطالب در اواخر آذر ماه  ۱۳۰۴مورد بحث قرار گرفت .به هر حال هنوز رفع خستگ نکرده بودیم که صاحب منصبان،
ترکمن های گوکالن را تحریک کرده و زن و مرد ناله کنان به پیشکمر آمده ،فریاد کشیدند .سواران کرد در شحدات درگز به ماها
تعدی م نمایند(.یا) ما را قتل عام نمائید یا از دست این افراد نجات دهید .به خدا قسم حال که یس و یکسال است از آن زمان
م گذرد ،از روز حرکت سواران و نگارنده از درگز به بجنورد از آنجا به ترکمن صحرا ،کوچکیین تعدی به کش صورت نگرفت
و در حد امکان مراقب سواران بودم با نصیحت و خواهش که این مردم هم ایل و مسلمان م باشند و در جنگ برای دفاع و
ر
پیشفت کار اگر کشت و کشتار بشود وظیفه را انجام داده ام ویل مبادا وقت که غلبه کردید ،یا آنها تسليم شدند ،تعدی به
جان و مال و ناموس آنها شود .و هیچ وقت هم از این بابت از کش شکایت نشنیده بودم .جان محمد خان هم در مقابل آن
قتل عام که کرده بود ،ترکمن ها اسمش را "امی قصاب" گذاشته بودند .از طرف جنگ هم خاتمه یافته بود .لذا امی لشگر مرا
احضار نمودند .دستور دادند تمام :خوانی وشکردگان عشایر را در چادر خود جمع ،اطالع بدهید .آمده و مذاکره نمایم .پس
از حضور آنها ،جان محمد خان به تمام ماها گفت :زحمات و خدمات شما فراموش شدن نیست .برای این که سایر فراریان
تراكمه تقاضای تأمی کرده اند .از شماها م ترسند .وعده داده اند اگر سواران کرد و شحدی ها از ترکمن صحرا بروند ،نظاميها
بمانند ،ماهم برای مراجعت حاضیم .شما هم خسته شده اید به بجنورد رفته و اسیاحت کنید چند روز بعد من هم بر م

گردم و تکلیف شما را تعیی م کنم .هر کدام به محل خودتان مراجعت نمایید و شان ایالن که از اول جنگ همکاری و رشکت
داشته اند .به هر یک از مشمولی هزار تومان داده ،مرخص کردند.

ناخشنودی از گفتار سرتیپ جان محمد خان
نگارنده به قدری از این پیش آمد عصبان شده بودم که همان شب بدون معطل باسواران حر کت و شب را از دره بابا ایشان
گذشته و به اوبه های آمان شدار رسیدیم .خواستم شب را آنجا بمانیم .اهل اوبه تماما فرار و حت برای فروش مایحتاج
سواران حاض نشدند .برای این که مبادا دو مرتبه نزد جان محمد خان رفته شکایت نمایند .دیگر آنجا معطل نشده و به یک
فرسنگ آنجا که آبادان و اوبه ها بود رفته و در دویست قدم ایستاده ،پیغام دادیم برای ما عليق و ارزاق آورده ،پولتان را
بگیید .چون شب بود دور اوبه ها را سوار گذاشتیم که فرار نکنند .ناچارا از ما پذیران کردند.

درگیری سید کریم با آمان سردار
صبح که حرکت کردیم یک فرسخ از آنجا دور نشده بودیم که یک نفر سوار به تاخت طرف ما آمده ،جلو سواران را گرفته،
دیدم نامه ای در دست دارد .ایشان را خواستم ،نزد من آمد .دیدم نامه به خط جان محمد خان میباشد و نوشته :آمان شدار
مأمور است ،لوازم مایحتاج سواران عشایر را که مراجعت م کنند از ترکمنها تهیه و قیمت آن را ربیدازد و سواران حق داخل
جیا سورسات از
شدن به اوبه های ترکمن های تسلیم شده را ندارند .گفتم :مگر چه شده؟ جواب داد :شما برخالف امر امی ی
ترکمن ها گرفته اید ،پول آنها را باید بدهید .از اظهارات جسورانه آمان شدار عصبان و دستور دادم تفنگ و اسب او را گرفته
و نامه را هم از دستش گرفتم .در دادن تفنگ لجاجت م کرد .یک بار دیدم سید کریم با گلوله به شش زد و او افتاد ،سواران
دیگر هم چند گلوله به او شلیک کردند ،و اسب حیدر صوف را که م لنگید آنجا گذاشته و اسب امان شدار را سوار شد ،عرص
آن روز در آسیاب بی راه که در مسیمان بود و چند نفر ترکمن ساکن آنجا بودند ،پایی آمده ،اول شب سعادتقل خان و فرج
هللا خان به دنبال ما آمده و گفتند:سواران ایالت آمان شدار را کشته اند و تمام اقوام او برای شکایت نزد فرمانده لشگر م
رفتند .چرا اینجا ایستاده اید؟ چون سوار نظام برای توقف سواران ایالت مأمور شده اند ،فرار کنید .جواب دادم :آقای خان،
آمان شدار را کشته ،حاال م خواهید فرار کنید ،قصد دارید برای خود رشیک پیدا کند؟ گفت :شما که این طور م گویید،
خی داشته باشم .بدون این که از اسب پایی بشوند ،بطرف بجنورد فرار کرد.
تكليف من معلوم است .به خدا قسم که اگر ی
نصف شب سواره نظام به ش پرست نایب عل اصغر خان شاملو به ما رسیده  ،پایی آمده و سؤال کردند جلوتر از شما هم
سواران رفته اند؟ گفتم سعادتقل خان جلوتر از ما بوده ،بدون معطل گفتند کار آن ر
بیشف است .بدون معطل به تعقیب
ایشان به طرف بجنورد رهسپار شدند .تمام مأموران را جمع نموده ،سفارش کردم مبادا در جان قضیه قتل آمان شدار را
بگوئید .به هر نحوی بود محمد خان هم پنج روز بعد وارد شد .اما سعادتقل خان از ترس در بجنورد توقف نکرده ،بالفاصله
حرکت کرده و به او غاز رفت و دیگر هم به اطاعت دولت در نیامد تا کشته شد ،که در جای خود رشح آن به اطالع خوانندگان
خواهد رسید.

بازگو کردن جریان کشته شدن آمان سردار به سرتیپ جان محمد خان

جان محمد خان پس از ورود به بجنورد از فرار سعادتقل خان عصبان بود ،بنده را احضار کرده و فرمودند :این سعادتقل
پدرسوخته نامه ای که به امان شدار داده بودم از دست او گرفته و به ضب کتک نامه را به خورد او داده ،بعد هم او را کشته
و اسب و تفنگ او را برداشته و فرار کرده است .دیدم کمال ین وجدان و نامردی است .با آن که از کشی او ناراض و بدون
اطالع نگارنده سید کریم مرتکب نادان شده بود ،روا ندیدم این مسئولیت را به گردن دیگری بیندازم .عی حقیقت را رشح
دادم .با خنده فرمودند :نامه چه شد؟ نامه را از جیب خودم در آوردم و به ایشان ارائه دادم .از دیدن نامه بیشی خوشحال
شدند؛ و فرمودند :پدرسوخته ها قابل کشی بودند .از ماجرای سعادتقل خان که فرار کرده بودند و شویح که باسعادتقل
خان پس از قتل آمان شدار کرده بودم ،به عرض رساندم ،بیش از پیش خندیده و به طور شویح گفتند :خیل شیطنت کردید.
پس چرا آن احمق از بجنورد فرار کرده؟ عرض کردم :بر اثر ین لطق .قضیه پیشکمر ،دو روز از ترس استفراغ م کرد .از ترس
این که مبادا بدون محكمه اعدام شود ،بدون اطالع همه فرار کرده ،فرمودند :این گونه افراد با این روحیه ضعيف چرا خودشی
و گردن ر
کش م نمایند؟ پیغام بدهید به مشهد نزد من بیاید و بنده هم همی کار را به وسیله فرج هللا خان بیچرانلو نمودم .از
آنجا که نیست و نابودی این خانواده فرا رسیده بود قبول نکرد وفيمابی بنده و ایشان موجب دشمت گردید که بعدا رشح
خواهم داد.

انعام سرتیپ جان محمد خان به سواران و دعوت از نگارنده جهت عزیمت به مشهد
به هر حال در بجنورد احکام یا اهتمام هر یک از شان طوایف و عشایر به فراخور حال از طرف جان محمد خان صادر شد و
هریک به محل های خودشان عزیمت نمودند و خود جان محمد خان با طیاره به مشهد حرکت کردند و به نگارنده فرمودند:
سواران شما به درگز بروند .خود شما تا مشهد با اتومبیل من بیاید ،با شما کار دارم.

پایان خاطرات مربوط به لشکر ر
کش به تورکمن صحرا

